
Pratik Kanal İçi Hava Ölçümleri

Yaş Termometre, Sıcaklık, 
%RH (Nem), Hava Hızı

İklimlendirme sistemlerinde hava ölçümlerini yapabilmenin 
en iyi yolu evaporatörün her iki tarafından da ölçüm 
almaktır. Fieldpiece bu amaca hizmet eden ölçüm 
cihazlarını, teknisyenlerin hava ile ilgili ölçümlerini kolayca 
ve doğru şekilde yapabilmesi için üretmiştir. 



Yeni Kanal İçi sıcaklık ve nemi de ölçen, ısıtmalı telli, anemometreler kanalda ihtiyaç 
duyulan yerlerdeki hava ölçümlerinin alınmasını kolaylaştırıyor.

AAT3 Kanal İçi Isıtmalı Telli, 3 fonksiyonlu Anemometre, sıcaklık, %RH (nem) ve hava hızı 
ölçümleri için kanalların içerisine kolayca girebilir. Bu ölçümleri Fieldpiece HVAC Guide® 

Sistem analizörü Superheat, TEET, CheckMe! ile birlikte yaparak daha doğru bir sistem teşhisi 
gerçekleştirilebilir.

Sıcaklık, Nem, Hava Hızı 
Ölçümü Tek Cihazda

• Evaporatörün yakınında ölçüm almak artık daha kolay
• 97cm uzunluğundaki teleskopik prob ile her türlü kanal içerisinde 

rahat ölçüm  
• sabitleme aparatı ve mıknatıslı askısı sayesinde eller-serbest 

ölçüm yapabilme
• küçük delikler için ideal 9mm çapında prob çapı
• Fieldpiece kablosuz ölçüm cihazları ile uyumlu aksesuar başlıkları

Sıcaklık, bağıl nem (%RH) ve hava hızı 
değerlerini ölçer
•  Yaş termometre ve çiğleşme 

sıcaklıklarını hesaplar 30 metre  
uzaklığa kadar Fieldpiece kablosuz 
ölçüm aletlerine kablosuz sinyaller 
gönderir*

•  Tam sistem analizi  için HVAC Guide® 
sistem analizörü  ile mükemmel bir 
partner

*ET2W kablosuz verici, Fieldpiece kablosuz 
ölçüm aletleri ile senkronize edildiğinde, 
ET2W üzerine takılacak herhangi bir 
Fieldpiece Aksesuar Başlığını kablosuz bir 
ölçüm cihazına dönüştürür.

Debi Ölçümü
Kanal içi anemometre STA2, hava hızı değerini ölçer, kesit alanından 
debiyi hesaplar. Çok noktalı ortalama aldırmak ölçüm doğruluğunu 
arttırır. Kanal içinden ölçüm almak debi hesabında en pratik ölçüm 
tipidir.

• Hızlı cevap süresi
• Debi, hava hızı veya sıcaklık değerlerinden herhangi ikisini gösteren 

çift satır ekran
• Zamanlı veya çok noktalı ortalama alarak türbülans etkilerini en aza indirir, 

en doğru ölçümü alır.
• Hızlı ve, doğru sıcaklık ölçümü
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Kablosuz Fieldpiece ölçüm sensörleri sayesinde artık ölçüm yapmak 
daha pratik. Siz dış mekanda soğutma sistemi ile ilgili işlemlerinizi 
gerçekleştirirken iç mekandan yaş termometre değerini kablosuz 
ARH5 sayesinde alabileceksiniz.

Pratik Yaş Termometre 
Ölçümü

• Sıcaklık ve %RH (bağıl nem) değerini ölçer
• Yaş termometre ve yoğuşma noktası sıcaklıklarını 

hesaplar 30 metre uzaklığa kadar Fieldpiece kablosuz 
ölçüm cihazlarına verileri gönderebilir*

• Hedeflenen aşırı ısınma değerleri için hızlı ve doğru 
sonuç verir.

Kablosuz HG3 HVAC Guide® Sistem 
analizörü, 12 adete kadar ET2W 
kablosuz vericiden ölçüm bilgisi alabilir. 
ET2W kablosuz vericiye istenilen ölçüm 
başlığı takılabilir

Herhangi bir Aksesuar Başlığına 
bağlanan verici. Siz gaz dolumu 
yaparken iç ortam sıcaklığı bilgisini, dış 
ünitenin lokasyonundan edinebilirsiniz.

*ET2W kablosuz vericiye herhangi bir 
Fieldpiece kablosuz ölçüm başlığını 
takabilir, Fieldpiece kablosuz alıcı 
cihaz sayesinde de bu değerleri uzaktan 
okuyabilirsiniz.

Kanalın içinden, besleme/dönüş sıcaklıklarını, %RH değerini, 
yaş termometre ve yoğuşma noktası ölçümlerini hızlı bir şekilde 
alabilirsiniz.

SRH3 kanal içi psikometre, hedef aşırı ısıtma değerini ve hedef 
evaporatör çıkış sıcaklığı belirlemesi sayesinde, soğutma 
sistemlerine gaz dolumu işleminde önemli bir yardımcı araçtır.

• Sıcaklıkları ve %RH değerini ölçer
• Yaş termometre ve yoğuşma sıcaklıklarını hesaplar
• Hızlı şekilde hedeflenen aşırı ısıtma değeri sağlar
• Hedeflenen evaporatör çıkış sıcaklık testi ile evaporatörden 

geçen optimum hava akışının belirlenmesine yardımcı olur

Hedeflenen Aşırı Isıtma



Güvenilir HVAC test cihazları
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Fieldpiece Kanal İçi Ürün Özellikleri

STA2
Ölçümler: Hava Hızı, Sıcaklık

Hesaplamalar: Debi

Pil Ömrü: yakl. 20-35 saat (alkalin)

Otomatik Güç Kapama: 15 dakika

Hız

Aralık: 0,20-20,00 m/s

Birimler: fpm, m/s, km/hr, mph

Sıcaklık

Sensör Tipi: NTC

Aralık: -20°C ile 60°C

ARH5
Ölçümler: Sıcaklık, %RH

Hesaplamalar:  Yaş Termometre, 
Yoğuşma Noktası

Hesaplamalar (HG3’e 
bağlandığında): Hedef Aşırı 
kızdırma, Hedef Evaporatör Çıkış 
Sıcaklığı

Otomatik Güç Kapama: Yaklaşık 
15 dakika

Pil Ömrü: tipik olarak 150 saat 
(alkalin)

Sıcaklık

Sensör Tipi: NTC

Aralık: -20°C ila 60°C

Bağıl Nem

Sensör Tipi: Kapasitans polimer 
film

Aralık: %0 ila %100 RH

SRH3
Ölçümler: Sıcaklık, %RH

Hesaplamalar: Yaş Termometre, 
Hedef aşırı kızdırma, Hedef 
Evaporatör Çıkış Sıcaklığı 

Otomatik Güç Kapalı: 15 dakika

Pil Ömrü: tipik olarak 150 saat 
(alkalin)

Düşük Pil Göstergesi: çalışma 
voltajının altına düştüğünde 
görüntülenir.

Sıcaklık

Sensör Tipi: NTC

Aralık: -20°C ile 60°C

Bağıl Nem

Sensör Tipi: Kapasitans polimer 
film

Aralık: %0 ila %100 RH

AAT3
Ölçümler: Hava Hızı, Sıcaklık, 
%RH

Hesaplamalar: Yaş Termometre, 
Yoğuşma Noktası

Hesaplamalar (HG3’e 
bağlandığında):  Hedef aşırı 
kızdırma, Hedef Evaporatör Çıkış 
Sıcaklığı, debi

Pil Ömrü: tipik olarak 20 -35 saat

Otomatik Güç Kapama: 15 
dakika

Hız

Aralık: 0,20-20,00 m/s

Not: tam aralık kullanmak 
için AAT3, 4000 mVDC ya da 
daha büyük aralık ile DMM’ye 
bağlanmalıdır.

Bağıl Nem

Aralık: %0 ila %100 RH

Sıcaklık

Aralık: (-20°C ile 60°C)


